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 گیتی سگالی نوپاور  هوشمند سازی افزونه

Four Channel Power Module 

 فعال شوند،  ان فعال و یا غیردارد تا با فشردن تنها یک کلید از ریموت، یک و یا چندین خروجی به صورت همزم را PPM*افزونه خانه هوشمند پاور قابلیت 

 .فرماییداری خوددیگردو خطرات احتمالی  به دلیل خطر برق گرفتگی ،بسپارید و از نصب آن توسط افراد غیر متخصص *نصب دستگاه را به افراد متخصص

 *این افزونه امکان کنترل و دریافت فرمان توسط گوشی هوشمند در صورت تهیه روتر مرکزی را دارد.

 :افزونه ویژهخصوصیات -1

 *امکان اتصال شاسی تحریک بدون محدودیت فاصله ریموتامکان برنامه ریزی افزونه جهت تعریف *

 اهکارکرد هر کانال به صورت مستقل و همزمان با سایر کانال  و کنترل * امکان برنامه ریزی * ابعاد کوچک جهت اشغال فضای کم در تابلو برق

 )توسط سرور مرکزی( گوشی هوشمندو ریموت، کلیداز طریق  مصرف کنندهکنترل  * *کنترل هر خروجی بدون آلودگی صوتی کنتاکتور

 سادهسیم کشی بسیار *نصب   با کابل شیلد دار خارجی * دارای آنتن مگنت

 افزونه ویژه  خصوصیات -1جدول 

  :افزونه فنی مشخصات -2

  AC/DCولت 12 ورودی: تغذیه -

 هر کانال  آمپر 25ولت  AC  : 220خروجی -

            هر کانال آمپر 25ولت  DC: 14خروجی  -

 متر سانتی 5.8)ارتفاع( × 8.6)عرض( × 15.8)طول( ابعاد:  -

 گرم  304وزن:  -

 کد عدد 80ظرفیت حافظه:  -

 مشخصات فنی -2جدول

 :PPM-قابلیت برنامه پذیر بودن افزونهمعرفی -3

به  افزونه جیا چندین خرویریموت، یک و  از کلیدتنها یک دارد تا با فشردن خانه هوشمند پاور این قابلیت متفاوت را افزونه 

شده که  رنه در نظافزوهرکانال رای سوییچ ب دیپ شماره از فعال و یا غیر فعال شوند، برای این منظور یک صورت همزمان

یک و  رای کدامریموت معرفی شده بکرد که توسط این مجموعه از دیپ سوییچ ها می توان در زمان معرفی ریموت تعیین 

 کدام مجموعه از خروجی ها تعریف شود.یا 

 :افزونه برنامه دهی معرفی دیپ سوییچ-3-1

 دیپ سوییچ های برنامه دهی -3جدول

 :های افزونه جدول ترمینال -4

 افزونه ترمینال های -4جدول

  

 1 2 3 4 5 6 شماره دیپ سوییچ

 1جهت برنامه دهی کانال  2جهت برنامه دهی کانال  3جهت برنامه دهی کانال  4جهت برنامه دهی کانال  رزرو رزرو کارکرد

 ه پین سبز پین سبز3 پین سبز2 ترمینال

 تحریک دستی ورودی و خروجی کانال ورودی تغذیه نام

 جهت تغذیه افزونه ولت 12ورودی  عملکرد
رودی و خروجی های هر کانال و

 NO/COM/NCشامل 

اتصال و ورودی تحریک دستی، به منظور 

 افزونه با کلید مکانیکی کنترل
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 :افزونه نحوه راه اندازی-5

. به می باشد آنت راه اندازی جه ،ولت کاهنده 12ورودی که در اختیار دارید دارای  افزونه ای :افزونهتغذیه اتصال -5-1

 افزونه  LED،رقبپس از اتصال  .متصل کنید پین( 2)ترمینال سبز را به ورودی تغذیهولت  12برق  ،اتصال تغذیهمنظور 

 در وضعیت آماده به کارمی باشد. آنکه نشانگر قرارگرفتن چشمک میزند

 .دکنی متصل سبزنال را به کدام یک از ورودی های ترمیتفاوتی نمی کند که مثبت و منفی ولت  12 ولتاژ جهت اتصال نکته:

 سر دیگرسپس  صل کنید،و را به یک سر مصرف کننده شهر نول :افزونهبه  )روشنایی( اتصال مصرف کننده-5-2

متصل کنید، تا  آن COMترمینال  به را شهر فاز و 1 کانال NOترمینال رابه از مصرف کننده(  سیم برگشتی) مصرف کننده

 کامل شود. 1 کانالجهت  رسیم کشی مدا

 عمل می کنیم. 1سایر کانال های افزونه مشابه سیم کشی کانال  سیم کشی جهتنکته: 

 

 

 

                           

  

 

 

 

 

 -1تصویر 

 سیم کشی 

 

 

 
 :به افزونه (ویا کفکش موتورپمپ آب، ) اتصال مصرف کننده-5-3

به  را از مصرف کننده( سیم برگشتی)مصرف کننده  سر دیگروصل کنید، سپس  یک سر مصرف کنندهنول شهر را به 

 ، تا سیم کشی مدار کامل شود.ببندید کانال آن COMترمینال  و فاز شهر را به 1 کانال NOترمینال 

 

 

 

                           

  

 

 

 

 
 -2تصویر 

 سیم کشی 
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 :و روتر ریموت معرفی -6

 از کدامر برای ه از دکمه های ریموت را یکقابلیت معرفی هر  با ویژگی برنامه پذیر بودن، افزونه هوشمند سازی پاور

تعریف  افزونه خروجی دوم جهت را کلید چهارم از یک ریموت کنترل می تواندارد، به عنوان نمونه  ی افزونهخروجی ها

راردهید قضعیت روشن دیپ سوییچ مربوط به کانال مورد نظر را در ودر زمان معرفی ریموت، الزم است این کار ، برای کنید

ال  شارید، تات را بفدکمه ای از ریموو در مرحله بعد  نید تا ال ای دی افزونه روشن شودسپس کلید لرن افزونه را لمس ک

 به نشانه تایید خاموش شود. ای دی افزونه

 خاموش باشند. در تمامی مراحل تعریف ریموت بایستی 6و  5دقت کنید دیپ سوییچ های  نکته:

ز ا 1 کلید ابتداافزونه تعریف کنیم،  1ال از ریموت کنترل را برای کان 1 دکمه در این مثال می خواهیم :مثالیک  -6-1

مرحله د و در آن روشن شو  LEDفشرده تا لرن افزونه را سپس کلید ،در وضعیت روشن قرار دهید را دیپ سوییچ شش تایی

 توانید می ین پسامی شود،  از  ذخیره سازی صحیح ریموت خاموش نشانه افزونه به  LED، را بفشارید ریموت 1 دکمه بعد

هت جعریف ریموت برای ت کنید. کنترل توسط ریموت نیز افزونه را کنترل دستی از طریق ورودی تحریک افزونه، بر عالوه

ر وضعیت روشن قرار داز دیپ سوییچ شش تایی را  4تا  2تا چهارم، در زمان تعریف ریموت، به ترتیب کلید  دوم کانال های

 .می فشاریم می دهیم و سپس کلید لرن افزونه را فشرده و دکمه ای از ریموت را

مربوط  جی هایخرواگر دیپ سوییچ چندین خروجی در زمان تعریف ریموت در وضعیت روشن قرار داشته باشند، تمام نکته:

 به آن، با کلید فشرده شده در زمان معرفی ریموت، تغییر وضعیت می دهند.

 زمان مه صورت هب را کانال این امکان وجود دارد تا با فشردن یک دکمه از ریموت چند :بیشتر از یک کانالمعرفی -6-2

در  ورد نظر رامخروجی های مجموعه در زمان تعریف ریموت، کلید های دیپ سوییچ مربوط به برای این کار ، نیدک کنترل

با  ،وت را بفشاریدیک کلید از ریمآن روشن شود، سپس  LEDکلید لرن افزونه را بزنید تا وضعیت روشن قرار دهید و سپس 

 تعریف شده با فشردن کلیداز این پس  گیرنده به نشانه تایید ذخیره سازی خاموش می شود. LEDدریافت کد ریموت 

 ی شوند.که دیپ سوییچ های آن در زمان معرفی ریموت روشن بوده اند به صورت همزمان کنترل م کانالی مجموعه

 ادایج خانه هوشمند فزارادر نرم  کلیدیک ، ابتدا سرور معرفی برای :افزونهبرای  روتر خانه هوشمند معرفیطریقه -3-6

ر وضعیت روشن درا  1 مربوط به کانال 1سوییپ مربوط به کانال مورد نظر به عنوان نمونه دیپ سوییچ دیپ  سپس. کنید

رم افزار ایجاد نای که در  دکمهآن روشن شود،  LED تا  فشرده را افزونهلرن تعبیه شده بر روی  کلید ، سپسقرار دهید

مرکزی می  روتر وگوشی هوشمند  از این پس توسط خاموش می شود،  تایید نشانه به دستگاه LED کرده اید را لمس کنید،

هیم و شن قرار می ددیپ سوییچ دوم را در وضعیت رودوم،  کانالتعریف سرور جهت  برای .نماییدکنترل  را دستگاه توانید

د تکرار خانه هوشمن افزارم با دکمه جدیدی از نر اول انجام دادیم کانالو مراحلی را که برای  فشرده را لرن ، کلیدسپس

هر دو دیپ سوییچ  کنید لفعا زمان هم طور به را پل دو هر نرم افزار از دکمه یک از استفاده با بخواهید که صورتی در .کنید

 از، نیدلمس کآن را  وایجاد کرده نرم افزار کلید جدیدی در ،فشرده را لرن کلید داده، سپسرا در وضعیت روشن قرار  2و  1

 د.نکنترل می شوتوسط کلید تعریف شده  کانالاین پس هر دو

  :به کلید مکانیکی افزونهاتصال تحریک دستی و -7

به ترتیب سیم فاز  4تا  1، سپس جهت کنترل دستی کانال های پین سبز متصل کنید 5ترمینال  Nullنول شهر را ورودی 

لید در به منظور اتصال فاز به ترمینال های تحریک افزونه، یک ک. پین متصل کنید 5ترمینال سبز  4تا  1را به ورودی های 

 .داشته باشیدهم  با فشردن کلیددستی هر کانال را  امکان کنترلتا  هیدمسیر سیم فاز قرار د
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ز طریق جی را ا، این امکان محیی است تا هر خرودریافت فرمان از برق شهرنکته:با توجه به طراحی مدار تحریک جهت 

 .نماییدکنترل  ،در فاصله بدون محدودیتای تحریک دستی از هر کجا و ترمینال ه

ر بودن مدا ایزوله تاخیر انجام شود، این مساله به دلیل کمینکته: ممکن است ارسال فرمان از طریق کلید مکانیکی، با 

 طبیعی است. ،تحریک

 :ترمینال تحریک دستی افزونه معرفی جدول-7-1

 ترمینال ها تحریک دستی -5جدول

  :حافظه نمودنطریقه پاک -8

ود، همزمان با خاموش می ش LEDثانیه  10بعد از  فشار داده و نگهدارید،کلیدلرن را  :حافظه تمامپاک نمودن -8-1

 کامل پاک میشود. طور دستگاه به حافظه LEDخاموش شدن 

 کلید  پل ود هر که حالتی در هوشمند افزار نرم از  شده لرن کلید حذف برایپاک نمودن قسمتی از حافظه: -8-2

 کانال دهید. شارف راو یا ریموت کنترل  دکمه ای از اپلیکشن خانه هوشمند و دهید فشار را لرن  کلید است خاموش سنتی

 .کنیدمل عمشابه صورت به  سایر دکمه هاباشد. برای حذف  نمی کنترل قابل کلید فشرده شده   با ین پسا از اول

 :افزونهتوضیح عملکرد مدهای کاری -9

 امکان پذیر است:  روشبه دو  LATCHدر وضعیت  از راه دور  افزونهکنترل 

 ی می ماند و بامربوط به آن روشن شده و روشن باق دکمه ریموت، خروجیبا فشردن  مد کاریدر این  :یموتر-9-1

 .خاموش می شودهمان دکمه از ریموت، خروجی مربوطه  فشردن

مربوط  د، خروجیاپلیکیشن خانه هوشمن از هرکلیدبر روی  ONقسمت با فشردن  مد کاریدر این : خانه هوشمند-9-2

 .ی شودمخاموش اپلیکیشن، کلید از مان هبر روی  OFFقسمت  فشردنبه آن روشن شده و روشن باقی می ماند و با 

ن ویژگی ود، ایشنکته:در زمان کنترل کلید لمسی توسط سرور، فرمان خاموش و روشن نمودن تجهیزات جداگانه ارسال می 

 خاموش و یا روشن شدن دستگاه را می دهد.امکان اطمینان از 

  :افزونه کاری هایتعیین مد طریقه-10

با تشخیص فرمان  به صورت خودکار عملکرد در وضعیت ریموت و خانه هوشمنددر ای نسخه از افزونه هوشمند سازی پاور، 

 اشد.ب نیاز به تغییر مدکاری افزونه نمیسط افزونه انجام می شود و ارسال شده تو

 

 NULL 1 2 3 4 نام ورودی
 

 کارکرد
ورودی نول جهت 

 ترمینال تحریک دستی

ورودی فاز به منظور 

 تحریک کانال اول

ورودی فاز به منظور 

 تحریک کانال دوم

ورودی فاز به منظور 

 تحریک کانال سوم

ورودی فاز به منظور 

 تحریک کانال چهارم

  موفق و پیروز باشید

 گیتی سگالی نو 


